نظر کارشناسی باباچاهي
شاعر مجموعه «پیکاسو در آبهای خلیج فارس» ،انجمن صنفی را محل تالقی و اجماع اندیشهها
و گرایشهای مختلف دانس��ته و گفته اگر انجمنی ش��کل بگیرد که س��لیقهای رفتار نکند ،آن
وقت اس��ت که میتواند به گس��ترش فرهنگ و تسهیل در روند انتش��ار کتاب کمک و حقوق
صنف��ی اعضای خود را پیگیری کند .علی باباچاهی همچنين ب��ه انتظارات خود از انجمنهای
صنفی اهل قلم اشاره كرده و ادامه داده :اگر انجمنی شکل بگیرد که اجماع نقیضین را ممکن
کند ،حتم ًا میتواند به نویس��ندگان در رفع مشکالتی چون مالیات ،بیمه ،حقوق ،ممیزی و خرید
کتابهایشان از سوی سازمانهای دولتی کمک کند؛ در این میان حتم ًا مواردی هم اتفاق میافتد
که غیرقابل پیشبینی است .برای نمونه ممکن است به نویسنده یا شاعری اتهامی زده شده باشد.

تازه های نشــــــر

بانوی میزبان
رم��ان «بان��وی میزب��ان»
نوش��ته داستایوفس��کی يك��ي از
تازهه��اي بخ��ش ادبي��ات ب��ازار
كتاب اس��ت كه با ترجمه سروش
حبیب��ی روان��ه بازار كتاب ش��ده
اس��ت .این رم��ان کوت��اه روایت
فئ��ودور داستایوفس��کی از فضای
تیره و تار زندگی شخصیتهایش
اس��ت .در «بانوی میزبان» چهار ش��خصیت اصلی حض��ور دارند؛
اردنیف ،مردی گوش��هگیر و تنها که به دنبال منزلی جدید است،
«مورین» پیرمردی بداخالق که به همراه دختر جوانش «کاترینا»
زندگی میکند و همچنین یکی از دوستان اردنیف که عالقه زیادی
به او دارد .داستایوفسکی این کتاب را در سال  1847میالدی نوشت
و بازخوردهای متفاوتی دریافت کرد .برخی او را به س��رقت ادبی از
آث��ار ادبی دیگ��ران متهم کردند و عدهای اث��ر او را کام ً
ال بیارزش
خواندند .از س��وی دیگر این داستان بیشباهت به زندگی شخصی
داستایوفسکی نیست .اين كتاب با قيمت پنج هزار تومان از سوي
نشر ماهي در دسترس عالقهمندان قرار گرفته است.

آلبوم

رهآ

گروه  5نفره رونين يكي از چندين پروژ ه موسيقايي نيك برتش
(پيانيست ،آهنگساز) هنرمند مستعد و متفاوت سوئيسي است .در
بافت آثار رونين اگرچه خصوصيات موسيقي فانك ،موسيقي آييني
ژاپن ،موسيقي كالسيك و جاز يافت ميشود اما در نهايت به شدت
مس��تقل است و به سختي بتوان براي آن مشابه يا مترادفي يافت.
در موسيقي رونين نوعي پيچيدگي ساده و سادگي پيچيده نهفته
اس��ت .اغلب قطعات تمي ساده دارند كه بتدريج توسعه مييابند و
اليههاي جديدي به آن اضافه ميشود.
نيك برتش (پيانو و فندر رودز) ،اندي پوپاتو (پركاشن) ،كاسپار
راست (درامز) ،بيورن مه ير (باس) ،اشتفان هاسله باخر (كالرينت
ب��اس) اعضاي گروه رونين هس��تند كه در اي��ن آلبوم تامي گايگر
(ساكس��يفون تنور) و ميشائل گاسمن (ترومپت) آنها را همراهي
ميكنند.اين آلبوم از سوي انتشارات هرمس منتشر شده و در بازار
موسيقي ايران يافت ميشود.
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مفـاهيم فـلسفي يثـربي

ریتم کلمه

W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

سال ۲۱در روستایي از توابع تكاب آذربایجان غربی متولدشد .تحصیالت ابتداییاش را در يكي از
مكتبخانههاي روستاي محل تولدش سپري كرد و برای تحصیل در حوزه علمیه رهسپار زنجان شد.
ي مدتي بعد هم به قم عزیمت كرد و دوره تكمیلی تحصیالت خود را نزد استادان بزرگی
ي يثرب 
سيد يحي 
ت
چونعالمهطباطبایی،منتظریوسبحانیبهپایانبرد.ويباالخرهموفقبهاخذدكترادرفلسف هوحكم 
ت اسالمي و رياست دانشگاه
ي فلسف ه و حكم 
ي شد .رياست دانشگاه تبريز ،تدريس در كرس 
اسالم 
ج بخشي از رزومه اين استاد حكمت و فلسفه كشورمان را تشكيل ميدهد .از جمله كتابهايي كه
سنند 
ت ابنسينا
ت نجا 
ن نظري ،فلسف ه عرفان ،ترجمه الهيا 
تا به امروز از يثربي منتشر شده ،ميتوان به عرفا 
ظ اشاره كرد.
ت حاف 
ح غزليا 
ك در شر 
ب طربنا 
يوآ 
ت فارس 
ي در ادبيا 
با مقدم ه و تعليقات ،مفاهي م فلسف 

نگاهي به وضع ديروز و امروز نسل اول پاپخوانهاي كشور

جاودانگینغم ههاي بیات و خرم با صدای اصفهانی
محمد تبریزی
گـــــــروه فرهنگ وهنر
پرون��ده نس��ل اول پ��اپ خوانه��ای ای��ران ک��ه
چهارش��نبه هر هفته بررس��ی می ش��د ،این بار به روز
ش��نبه موکول ش��د و خوانن��دگان محت��رم میتوانند
از ای��ن پ��س در روزه��ای چهارش��نبه منتظ��ر ادام��ه
گزارشه��ا باش��ند.محمدمهدي واعظ��ي مع��روف ب��ه
محمد اصفهاني يكي از خوانندگان متفاوت كشور است.
او در حرف��ه خوانندگي تجربهه��اي گرانبهاي زيادي را
کسب كرده كه كمتر براي ديگر خوانندگان رخ ميدهد.
تمام تجربههاي پيشين او موجب شده تا اصفهاني امروز
به يكي از خوانندگان طراز اول موسيقي پاپ تبديل شود
و در اي��ن دو دهه روندي باثبات و تزلزلناپذير داش��ته
باشد.
اصفهاني در س��حرگاه تيرماه سال  1345همزمان با
مي�لاد پيامبر اكرم(ص) و امام جعف��ر صادق(ع) حوالي
اذان صب��ح ،در خيابان  17ش��هريور به دنيا آمد .پدرش
از همان س��الهاي كودكي متوجه صداي خوب پسرش
ش��د و او را به خواندن قرآن كريم تشويق كرد .خواندن
قرآن موجب ش��د تا صداي اصفهان��ي از همان كودكي
س��مت و س��وي خودش را بگيرد و تا روزگار بزرگسالي
همراه او باشد.
اصفهاني تحصيالت ابتدايي خود را در دبستان علوي به
پايان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقالب در رده نوجوانان
مقام كسب كرد .از همان دوران کودکي قرائت قرآن کريم
را نزد استادان آن زمان آموخت و از شيوههاي مختلف اين
فن بهويژه شيوه استاد «مصطفي اسماعيل» بهرهمند شد.
همين آواي خ��وش و صوت دلانگي��زش بود كه موجب
شد در  ۱۲بهمن سال  ۵۷از سوي حميد شاهنگيان براي
تالوت قرآن هنگام ورود امام خميني(ره) به فرودگاه مهرآباد
انتخابشود.
استقبال از امام(ره) با صدای اصفهانی
زهرا شجاعي رئيس سازمان مشاركت زنان اتفاقات آن
روزها را اينگونه بيان ميكند « :روزي كه قرار بود امام وارد

ايران شود ،دوازدهم بهمن ،كميتهاي براي استقبال اوليه از
ايشان در فرودگاه شكل گرفت .كميته ،نمايندگاني از اقشار
مختلف مردم را براي حضور در سالن فرودگاه (سالني كه
در حال حاضر خراب شده است) انتخاب كرد .اول قرآن از
س��وي محمد اصفهاني واعظي كه آن موقع  12ساله بود
قرائت شد و بعد پيام دانشجويان .آنگاه سرود «خمينياي
امام » را دانشجويان و دانشآموزان اجرا كردند».
بع��د از گذش��ت آن روزها اصفهاني ب��ا رتبه 176
كنكور در رش��ته پزشكي پذيرفته و در تهران مشغول
تحصيل شد .سرانجام نيز در سال  1376در رشته
دكتراي پزش��كي در طب عمومي مدرك خود را
گرفت .كارنامه هنري او بعد از اين س��الها در
حال ش��كل گرفتن بود .محمد جوان
به واسطه دايي خود كه فردي
اه��ل هن��ر و از عالقه مندان
سرسخت موس��يقي است
ب��ه محمدرضا ش��جريان
معرفي شد.
او موس��يقي ايران��ي را نزد
شجريان و ش��اگرد وي علي
جهان��دار آموخت .س��پس
از اس��تاداني چ��ون همايون
خ��رم ،فريدون ش��هبازيان
و باب��ک بي��ات در زمين��ه
تصنيفخوان��ي و تران��ه و
زيباييشناس��ي در الحان
موس��يقي ملي ايران بهره
برد .بهرهگرفتن از تجربيات
و آموختههاي اين اس��تادان نعمتي بزرگ براي اصفهاني
محسوب ميشد .استاداني كه هر كدام از آنها براي شكل
دادن و هداي��ت ش��خصيت حرفهاي ي��ك خواننده كافي
هس��تند اما اصفهاني با ش��اگردي چند استاد بيبديل در
موس��يقي ايران داراي تجربياتي شد كه كمتر خوانندهاي
توانست به آنها دست پيدا كند .قطعاً تاثير همين موضوع
اس��ت كه موجب تمايز اصفهاني از بسياري از خوانندگان
ديگرميشود.

آشنايي با موسيقي پاپ
اي��ن خواننده با اس��تعداد بعدها از طريق ش��هبازيان با
موسيقي پاپ آشنا شد و در روزهاي شكلگيري رسمي اين
سبك به سمت موسيقي پاپ سوق داده شد .نخستين كار
محمد اصفهاني با نام «فرصت بدرود» با ش��عري از مرحوم
قيص��ر امينپور و آهن��گ محمد ج��وان و تنظيم فريدون
شهبازيان در سال  1376از صدا و سيما پخش شد .البته او
قبلتر و در سال  1373آهنگ تيتراژ سريال «آواي فاخته»
را خوانده بود.

دریچه

خوانندهای که به سایه نرفتهاست
در نخس��تين آلبوم رس��مي
اصفهان��ي نش��اني از موس��يقي
نيست و اين آلبوم به نام «النور»
ش��امل ادعيه و تواش��يح است.
تک خوان اي��ن مجموعه عباس
س��ليمي و اصفهاني هستند كه
هم��راه گروه تواش��يح اهل بيت
آن را ضبط كردهاند« .گلچين»
دومي��ن آلب��وم اصفهاني بود ك��ه در آن با ش��هبازيان ،محمد
ميرزمان��ي ،ش��هريار فريوس��في ،علي بکان و مجيد اخش��ابي
همكاري كرد و اش��عار ش��اعران نامداري چون حافظ ،فريدون
مشيري و سهيل محمودي را خواند.
آلبومهاي «حس��رت»« ،فاصله» و «تنها ماندم» آلبومهاي
بع��دي اصفهان��ي هس��تند .در پنجمي��ن آلبوم اي��ن خواننده
پزش��ك به نام «م��اه غريبس��تان» قطع��ات تلفيق��ي زيادي
وج��ود دارد ك��ه آلبوم را ب��ه اثري ماندگار و ش��نيدني تبديل
كرده است.
«نون و دلق��ك» آلبوم ديگر اصفهاني اس��ت كه طبق آمار
وزارت ارش��اد پرفروشترين آلبوم موسيقي پاپ تا به امروز در
ايران شده اس��ت .آلبومي ش��نيدني كه در زمان انتشارش در
سال 1381سروصداي زيادي به پا كرد و مورد توجه زياد مردم
قرار گرفت .همايون خرم و بابك بيات در اين آلبوم با اصفهاني
هم��كاري داش��تند .خواننده ن��ون و دلقك كه در س��الهاي
ابتدايي دهه 80يكهتاز موسيقي كشور بود «آلبوم هفتسين»
و «برك��ت» را توليد كرد .بركت هم آلبومي موفق در توليد بود
و خواننده آن توانس��ت به روند خوب خود در اين سالها ادامه
دهد .او بعد از توليد دو آلبوم تصويري ،بعد از پنج س��ال آلبوم
«بيواژه» را در تركي��ه ضبط و آماده كرد .اصفهاني اين روزها
با آرون حس��يني كه س��ابقه همكاري با رضا صادقي و خشايار
اعتمادي را دارد در حال توليد آلبوم جديدش است.
اصفهاني در تمام اين س��الها توانسته خود را به عنوان يك
خواننده خ��وب و كاربلد معرفي كند و با آثارش هيچگاه اجازه
به سايه رفتن را نداده است .موسيقي پاپ كشور به هنرمنداني
چ��ون اصفهان��ي بيش��تر از هر چي��زي ني��از دارد .هنرمندان
خوش صدا و با اس��تعدادي كه موس��يقي را ميشناس��ند ،آن
را درك ميكنن��د و ق��در هنرش��ان را ب��دون هيچ حاش��يه و
جنجالي ميدانند.

